
 

Wil jij graag werken in een dorpspraktijk in de nabijheid van een stad? Vind jij het leuk om in 

een klein team te werken? Huisartsenpraktijken De Moriaen en M.E. Leijnse zoeken een: 
 

(Waarnemend) Huisarts  

3-5 dagen per week  
 

De huisartsenpraktijken  
Huisartsenpraktijken De Moriaen en M.E. Leijnse slaan de handen ineen en zijn samen op zoek naar 

een waarnemend huisarts. Huisartsenpraktijk De Moriaen levert zorg aan 3.200 patiënten en het team 
bestaat uit twee praktijkhoudend huisartsen, een waarnemend huisarts, 4 doktersassistenten en 3 
praktijkondersteuners, POH-S en POH-GGZ. Huisartsenpraktijk M.E. Leijnse levert eveneens zorg aan 

3.200 patiënten en het team bestaat uit een praktijkhoudend huisarts, een waarnemend huisarts, 
praktijkondersteuners, POH-S en POH-GGZ,  diabetes verpleegkundige, 4  doktersassistenten en een 

medisch secretaresse. Daarnaast is er een praktijkmanager en de vaste waarnemer die werkzaam is 
voor beide praktijken. De praktijken laten zich kenmerken door de korte lijnen en een open manier 
van werken.  

 

De regio  
De Hoeksche Waard is een unieke regio vlakbij de Randstad. Een gebied met vergezichten, polders, 
dijken, ruimte en karakteristieke dorpen met hechte gemeenschappen. Het is ook een omgeving met 
ondernemerszin, innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Een regio met één gemeente als 

partner. De samenwerking en afstemming met andere zorgverleners, ketenpartners en sociaal 
makelaars is laagdrempelig. Zo sta je er als huisarts niet alleen voor met alle zorgvragen van patiënten. 
En door het werken met meedenk- en meekijkconsulten in samenwerking met de ziekenhuizen in de 

randstad houd je de zorg voor de patiënt dichtbij huis.  
 

Wat bieden wij?  
• Goed georganiseerde en gestructureerde praktijken met betrokken, stabiele en deskundige 

teams waar de lijnen kort zijn.   

• Flexibiliteit in het aantal dagen en duur van de waarneming.  

• Aansluiting bij Zorggroep Hoeksewaard die fungeert als netwerkorganisatie binnen de regio.  

• Samenwerking met huisartspraktijken in omliggende dorpen omtrent vakantie- en 
spoedwaarneming.  

• Het werken in dorpse gemeenschappen waar je de patiënt echt leert kennen.  

• Een stabiele maar ook afwisselende waarneming door het werken in 2 vaste praktijken.  

• De mogelijkheid om eerst kennis te maken met de regio. De eerste 3 maanden kunnen verblijf 
en overnachting worden georganiseerd door de praktijken. 

• Toekomst perspectief met de mogelijkheid om je meer te verbinden aan een van deze 
praktijken of elders in de regio.  

 

Meer informatie  
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? 

Solliciteer dan direct door je motivatie en CV te e-mailen naar s.wolfs@zghw.nl. Tot binnenkort!  
Voor vragen over de vacature kunt je terecht bij praktijkmanager Sandy Wolfs via s.wolfs@zghw.nl of 

06 10 64 73 72.  
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